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Malmö stad

Tekniska nämnden
Protokoll

Sammanträdestid

2021-04-27 kl. 09:00-13:00

Plats

Microsoft Teams/FGK Rum O-hus Kungsparken (Stadshuset)

Beslutande ledamöter

Andréas Schönström (S) (Ordförande)
Per Håkan Linné (L) (Vice ordförande)
Håkan Fäldt (M) (2:e vice ordförande)
Yvonne Olsson (S) §§135-155
Magdalena Beck (S)
Stefana Hoti (MP) §§135-152
Susanna Lundberg (V)
Lars-Göran Jönsson (M)
Karin Elisabet Olsson (M)
Henrik Malmberg (C)
Stefan Robert Plath (SD)
Anders Pripp (SD)
Fehim Yilmaz (S) ersätter Stefan Pinjefors (S)
Roland Hejde (S) §§156-189 ersätter Yvonne Olsson (S)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) §§153-189 ersätter Stefana Hoti (MP)

Ej tjänstgörande ersättare

Shler Murad Bradostin (S)
Teréz Palffy (S)
Marie Jacobsson (L)
Lucas Karl-Åke Karlsson (MP) §§135-152
Mats Billberg Johansson (V)
Niclas Röhr (M)
Petter Naef (M)
Lena Eva-Marie Hjalmarsson (M)
Hedvig Listrup (C) §§136-189
Lars Hallberg (SD)
Patrick Angelin (SD)

Övriga närvarande

Anna Bertilson (direktör)
Benny Nilsson (kanslichef)
Monica Johansson (avdelningschef)
Peter Nilsson (tf. avdelningschef)
Philip Lee (nämndsekreterare)
Sarah von Liewen (avdelningschef)
Tobias Nilsson (avdelningschef)
Annika Abrahamson (kommunikationschef)
Sven Gustafsson (enhetschef)
Else Welinder (stadsjurist)

Underskrifter

Sekreterare

............................................

Philip Lee
Ordförande

...........................................

…………………………………

Andréas Schönström (S)
Justerande

...........................................

Håkan Fäldt (M)

…………………………………
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Martin Warmark (enhetschef)
Anna-Karin Engdahl (personalföreträdare, SACO)
Gustav Svanborg Edén (personalföreträdare, Vision)
Ulf Ahlström (personalföreträdare, Kommunal)
Pär Svensson (ingenjör) §135
Josephine Nellerup (strateg, Stadsbyggnadskontoret) §135
Joel Hall (exploateringsingenjör) §136
Susanna Zinkernagel (planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret) §136
Märika Bark (landskapsarkitekt) §137
Camille Ploujoux (exploateringsingenjör) §138
Utses att justera

Håkan Fäldt (M)

Justeringen

2021-05-06

Protokollet omfattar

§§135-189
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ÄRENDELISTA
§135
§136
§137
§138
§139
§140
§141

§142
§143
§144
§145
§146
§147
§148
§149
§150
§151
§152
§153
§154
§155
§156
§157
§158
§159
§160
§161
§162

Information om strategi för Malmös kustskydd – muntlig
Information om planprogram för Lorensborg och Bellevuegården i Malmö, Pp
6050 – muntlig
Information om tema för Malmös blomsterprogram 2021 – muntlig
Information om vinnande bidrag i markanvisningstävling för fastigheten Skrållan
2 i Gyllins trädgård – muntlig
Information om budgetprocess inför nämndsbudget 2022 – muntlig
Remiss från Arbetsmarknads- och socialnämnden – Plan för kvinnofrid och mot
våld i nära relation, ASN-2020-800
Remiss från Kommunstyrelsen angående utredning och föreslag kring en mer
ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen,
STK-2019-834
Remiss från Kommunstyrelsen angående återrapportering av åtgärder och
aktiviteter utifrån Revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018,
STK-2020-972
Remiss från Miljödepartementet – Ordning och reda på avfallet, STK-2021-139
Remiss från Miljödepartementet – Havet och människan (SOU 2020:83), STK2021-294
Remiss från Infrastrukturdepartementet – Motorfordonspooler – på väg mot
ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22), STK-2021-382
Remiss från Finansdepartementet – Boverkets rapport Utveckling av regler om
klimatdeklaration av byggnader (2020:13), STK-2021-343
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om bättre tillgänglighet till
Malmös kanalsystem, STK-2021-97
Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda Sillabanans rekonstruktion, STK2021-302
Motion av Anders Andersson (V) om att bygga en mobilitetsapp för Malmö,
STK-2020-1532
Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del av Lindängelunds
rekreationsområde och Malmö Botaniska trädgård) i Lockarp i Malmö, Dp 5430
Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö, Pp 6053
Reviderade riktlinjer och tillämpningsanvisningar för färdtjänsten i Malmö stad
Objektsgodkännande för projekt 2.7.1 (3415) Vändmöjlighet på Södervärn för
linje 141 och linje 146, Storstadspaketet
Försäljning av del av fastigheten Arenan 2, projekt 7224
Objektsgodkännande för projekt 7224 Arenan 2
Objektsgodkännande för projekt 8059 Bunkeflostrand, Dp 5398
Exploateringsavtal avseende fastigheten Löjan 4
Exploateringsavtal avseende fastigheterna Toarp 2:14 m.fl. i Oxie
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Makrillen 3 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Hamnen 21:138 och
Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1, Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035

4

§163
§164
§165
§166
§167
§168
§169
§170
§171
§172
§173
§174
§175
§176
§177
§178
§179
§180
§181
§182
§183
§184
§185
§186
§187
§188
§189

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna Makrillen 3, Hamnen
21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen, exploateringsprojekt 7035
Markreservation för del av fastigheten Sunnanå 6:5, projekt 6210
Markreservation för fastigheten Skrållan 2 i Gyllins trädgård, projekt 1038
Markanvisningsavtal avseende fastigheten Cyklopet 2, projekt 7322
Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Dagvattnet 3, projekt 7346, Dp
5468
Försäljning av fastigheten Malmö Sköterskan 1, projekt 1058 Sege Park
Försäljning av fastigheten Balpressen 3, projekt 3004
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Plansvarven 1
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Automatsvarven 3
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kaplanen 1
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Falster 5
Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ollonet 2
Tilläggsavtal till tomträttsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering
avseende fastigheten Malmö Oxievång 2
Tilläggsavtal till tomträttsavtal avseende fastigheten Malmö Teknikern 2
Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2021
Reglering av tomträttsavgälder för flerfamiljshus
Objektsgodkännande för projekt 9473 Badplats Kalkbrottssjön Klagshamn
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av gångar i Malmös
parker
Efterskänkning av samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig plats, kategori 1 –
byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar, med anledning av covid-19
Avgift för Malmö stads medlemskap i Malmö Citysamverkan, ideell förening,
2021–2022
Avgift för Malmö stads medlemskap i På Limhamn, ekonomisk förening, 2021–
2022
Utökad avgift för Malmö stads medlemskap i På Limhamn, ekonomisk förening,
2021–2022
Verksamhetsstöd till BID Möllevången 2021–2022
Verksamhetsstöd till BID Sofielund 2021–2022
Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden – Tekniska nämnden 2021
Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser och beslut 2021
Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att införa en 30dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende i fastigheter byggda med
parkeringsnorm
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§

135

Information om strategi för Malmös kustskydd – muntlig

TN-2021-259
Sammanfattning

(30 min)
Sarah von Liewen, avdelningschef, fastighetsavdelningen
Pär Svensson, fastighetsavdelningen
Josephine Nellerup, Stadsbyggnadskontoret
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

6

§

136

Information om planprogram för Lorensborg och
Bellevuegården i Malmö, Pp 6050 – muntlig

TN-2018-3452
Sammanfattning

(20 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Joel Hall, stadsutvecklingsavdelningen
Susanna Zinkernagel, Stadsbyggnadskontoret
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

137

Information om tema för Malmös blomsterprogram 2021 –
muntlig

TN-2021-758
Sammanfattning

(10 min)
Peter Nilsson, tf. avdelningschef, avdelningen för offentlig miljö
Märika Bark, avdelningen för offentlig miljö
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

138

Information om vinnande bidrag i markanvisningstävling för
fastigheten Skrållan 2 i Gyllins trädgård – muntlig

TN-2020-1965
Sammanfattning

(5 min)
Tobias Nilsson, avdelningschef, stadsutvecklingsavdelningen
Sven Gustafsson, stadsutvecklingsavdelningen
Camille Ploujoux, stadsutvecklingsavdelningen
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

9

§

139

Information om budgetprocess inför nämndsbudget 2022 –
muntlig

TN-2021-1084
Sammanfattning

(10 min)
Monica Johansson, avdelningschef, avdelningen för struktur och stöd
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§

140

Remiss från Arbetsmarknads- och socialnämnden – Plan för
kvinnofrid och mot våld i nära relation, ASN-2020-800

TN-2021-466
Sammanfattning

Tekniska nämnden har av Arbetsmarknads- och socialnämnden givits möjlighet att yttra sig
över förslag till revidering av Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation, vars nu gällande
version antogs av Kommunfullmäktige i februari 2016. Förslaget till ny plan ansluter till
Nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor (SKR 2016/17:10). Den reviderade planen
är en del av Malmös stads samlade trygghetsarbete och har därför bytt namn till Fri från våld –
en gemensam angelägenhet: Plan för barn- och kvinnofrid och mot våld i nära relation, hedersrelaterat våld
och förtryck, sexuellt våld, sex mot ersättning och människohandel 2021–2026.
Fastighets- och gatukontoret är positiv till planens huvudsakliga målsättning avseende att
förhindra att våld över huvud taget uppstår eller upprepas. Fastighets- och gatukontoret ser
flera möjligheter att direkt och indirekt bidra till planens uppfyllande utifrån sitt uppdrag, då
framförallt avseende insatser kring och samarbeten för tryggare, inkluderande närmiljöer,
gator och torg, liksom insatser för en ökad tillgång till bostäder.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra att Tekniska nämnden anmodar
Kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att, tillsammans med övriga
berörda kommunala nämnder och bolag, utreda möjlighet till förtur för våldsutsatta kvinnor i
den kommunala bostadskön, samt
att med detta tillägg avge yttrandet till Arbetsmarknads- och socialnämnden.
Yrkanden

Stefana Hoti (MP) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S), att
Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra att Tekniska
nämnden anmodar Kommunfullmäktige besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att,
tillsammans med övriga berörda kommunala nämnder och bolag, utreda möjlighet till förtur
för våldsutsatta kvinnor i den kommunala bostadskön, samt att med detta tillägg avge
yttrandet till Arbetsmarknads- och socialnämnden.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att uppdra åt förvaltningen
att, tillsammans med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, ta fram material och strategier
syftande till att utbilda berörda tjänstepersoner på lägenhetsenheten, för att på så vis
säkerställa att dessa ska kunna uppmärksamma och agera vid tecken på våld i nära relation.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå
Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande, detta med hänvisning till att frågan inte ligger inom
Tekniska nämndens ansvarsområde.
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Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Stefana Hotis (MP) och eget huvudyrkande och
finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med detta.
Ordföranden ställer därefter Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande mot eget yrkande om
avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet i den del som avser avslag på
eget tilläggsyrkande, då till förmån för bifall till detsamma. Se bilagd reservation, § 140a.
Stefana Hoti (MP) reserverar sig muntligen mot beslutet i den del som avser avslag på
Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande, då till förmån för bifall till detta.
Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och socialnämnden
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Remiss från Arbetsmarknads- och socialnämnden –
Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation, ASN-2020-800
Förslag till yttrande TN 210427 Remiss från Arbetsmarknads- och socialnämnden –
Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation, ASN-2020-800
Missiv till remiss från Arbetsmarknads- och socialnämnden – Plan för kvinnofrid
och mot våld i nära relation, ASN-2020-800
Fri från våld – en gemensam angelägenhet: Plan för barn- och kvinnofrid och mot
våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld, sex mot
ersättning och människohandel 2021–2026

bilaga § 140a
12

Vänsterpartiet

Reservation till förmån för tilläggsyrkande
Tekniska nämnden 27 april 2021
Ärende nr. 3

Remiss från Arbetsmarknads- och socialnämnden Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation, ASN-2020-800

Förvaltandet av sociala bostäder kan ha en viktig roll i att
uppmärksamma våld i nära relation
Fastighets- och gatukontoret har som uppgift att anskaffa och förvalta sociala bostäder åt en
stor och ökande grupp Malmöbor. Bostadsmarknaden påverkar relationsvåldet i hög grad, både
genom möjligheten att flytta från en förövare och genom att människor i närheten av bostaden
uppmärksammar och agerar på tecken på våld. Det finns gott om forskning som visar att
grannar och andra har uppmärksammat tecken på våld under lång tid innan polisanmälan och
uppbrott sker. Uppmärksamhet från människor i närheten av bostaden kan bryta en process av
våld genom att osynliggörandet av våldet bryts, då både offer och förövare märker att våld inte
accepteras tyst utan att samhället i flera meningar reagerar på vad som pågår. De "tunna band"
som kan utgöras av grannar och andra i närheten av en bostad kan utgöra skillnaden mellan liv
och död.
Att förvalta bostäder är inte bara att byta lysrör och hjälpa till med stopp i avloppet, det kan
också vara att förhindra skador på bostäder och deras invånare. Husvärdar och vaktmästare
och andra har ögon och öron som kan uppmärksamma våld och oegentligheter, denna roll kan
utvecklas och göra stor skillnad.

Vi vill att uppmärksammandet av våld i nära relation blir en del av förvaltningen av sociala
lägenheter och yrkar följande tillägg till förvaltningens förslag till remissvar från Tekniska
nämnden:
-

-

Malmö stad/FGK ska tillsammans med ansvariga på ASN ta fram utbildning och
strategier för hur boendevärdar, husvärdar, vaktmästare och liknande ska
uppmärksamma och agera vid tecken på relationsvåld.
Malmö stad/FGK ska kräva att alla boendevärdar, husvärdar, vaktmästare och liknande
har utbildning i hur man uppmärksammar och agerar på sådana tecken

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se
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-

Malmö stad/FGK ska tillgodose att i alla trappuppgångar och motsvarande där det finns
sociala lägenheter ska det också finnas information om hur grannar kan agera vid
misstanke eller tecken på relationsvåld, liksom kontaktuppgifter till relevanta
stödverksamheter såsom polis, kvinnojour och sjukvård. Informationen ska finnas
tillgänglig på många språk och på ett sätt som understryker allas gemensamma ansvar
för varandra.

Malmö 2021-04-27
Susanna Lundberg

med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
http://www.vmalmo.se

14

§

141

Remiss från Kommunstyrelsen angående utredning och
föreslag kring en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen, STK-2019-834

TN-2021-651
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har till samtliga Malmös nämnder och helägda bolag skickat ut en remiss
angående förslag till mer ändamålsenlig och framtida organisering av digital infrastruktur för
Malmö stad. Utredningen som utgör remissunderlag är en följd av det uppdrag från
Kommunstyrelsens arbetsutskott som överlämnades till Stadskontoret i juni 2019, om att
utreda möjligheterna kring att effektivisera, samordna och framtidssäkra dagens och
morgondagens digitala infrastrukturlösningar, liksom föreslå en mer ändamålsenlig
organisering för dessa i staden.
Fastighets- och gatukontoret ställer sig bakom det förslag till framtida organisation och
upplägg för den digitala infrastrukturen som presenteras i den remitterade utredningen.
Tekniska nämnden har bland annat ansvaret för den exploatering och utbyggnad av Malmös
framtida bostäder och arbetsplatser som sker på kommunala mark. Infrastrukturen behövs
för att säkra och tillgodose att befolkning och verksamheter har en god tillgång till digitala
tjänster. Vidare kommer Tekniska nämnden under en period framöver att behöva placera ut
sensorer och annan digital infrastruktur. Dessa behövs för att upprätthålla skötsel och drift av
den offentliga miljön och de många olika anläggningar som tekniska nämnden ansvarar för.
Även här är det viktigt med en modern och fungerande infrastruktur.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att justera förvaltningens förslag till
yttrande, på det att frasen "av Malmö stad ägt" utgår ur sista meningen, detta med hänvisning
till att offentligt ägande inte bör vara ett krav för att genomföra det förslag som
Kommunstyrelsen tagit fram, samt att med denna ändring avge yttrandet till
Kommunstyrelsen.
Håkan Linné (L) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunstyrelsen avge
yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Linnés (L) yrkande.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande.
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag














G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Remiss från Kommunstyrelsen angående utredning
och föreslag kring en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den
digitala infrastrukturen, STK-2019-834
Förslag till yttrande TN 210427 Remiss från Kommunstyrelsen angående utredning
och föreslag kring en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den
digitala infrastrukturen, STK-2019-834
Missiv till remiss från Kommunstyrelsen angående utredning och föreslag kring en
mer ändamålsenlig och framtidsinriktad organisering för den digitala
infrastrukturen, STK-2019-834
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210215 Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och
framtidsinriktad organisering för den digitala infrastrukturen
Bilaga KS beredning
§73 KS AU Utreda och föreslå en mer ändamålsenlig och framtidsinriktad
organisering för den digitala infrastrukturen
Bilaga 1 Rapport digitala infrastruktur 2020-09-17
Bilaga 2 Regionnätssamarbete
Bilaga 3 Omvärldsanalys
Bilaga 4 Kom myndigheter och org
Bilaga 5 Utdrag fr intervjuer
Bilaga 6 Aktiviteter och leveranser
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§

142

Remiss från Kommunstyrelsen angående återrapportering av
åtgärder och aktiviteter utifrån Revisorskollegiets granskning
av hemlöshetsarbetet 2018, STK-2020-972

TN-2021-502
Sammanfattning

Stadsrevisionens hemlöshetsgranskning 2018 hade som syfte att bedöma om berörda
nämnder säkerställde att det fanns ett ändamålsenligt arbete med att förebygga samt motverka
hemlöshet. Tekniska nämnden har inom ramen för densamma redovisat de åtgärder och
aktiviteter nämnden planerade att vidta med anledning av de synpunkter och
rekommendationer som redovisades i Stadsrevisionens granskning, samt följt upp dessa
under 2019.
Stadskontoret har nu, till följd av samma granskning, sammanställt en utredning med
tillhörande förslag som syftar till att ytterligare utveckla och stärka stadens gemensamma
arbete för att motverka hemlöshet samt tydliggöra Kommunstyrelsens ansvar för att utifrån
ett helhetsperspektiv leda kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen har den 1 februari
2021 beslutat att utan eget ställningstagande skicka förslag till återrapportering av
hemlöshetsgranskningen, detta i form av Stadskontoret utredning, på remiss till
Arbetsmarknads- och socialnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden och
Servicenämnden.
Fastighets- och gatukontoret välkomnar en uppföljning av hemlöshetsarbetet och
kommenterar det som rör nämndens ansvarsområde i föreslaget yttrande över den
remitterade återrapporteringen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden i förvaltningens förslag till yttrande ska
tillföra en stark uppmaning till Kommunstyrelsen om att gå vidare med processen för
antagande av framtaget förslag till program för hemlöshet, samt att med detta tillägg avge
yttrandet till Kommunstyrelsen.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå
Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på eget huvudyrkande och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
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Ordföranden ställer därefter Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande mot eget yrkande om
avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Remiss från Kommunstyrelsen angående
återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån Revisorskollegiets granskning av
hemlöshetsarbetet 2018, STK-2020-972
Förslag till yttrande TN 210427 Remiss från Kommunstyrelsen angående
återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån Revisorskollegiets granskning av
hemlöshetsarbetet 2018, STK-2020-972
Missiv till remiss från Kommunstyrelsen angående återrapportering av åtgärder och
aktiviteter utifrån Revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018, STK2020-972
Återrapportering avseende hemlöshetsgranskningen 2018, remissversion
Revisorskollegiets granskningsrapport – Hemlöshet 2018
KSAU 210201 §35 Återrapportering av åtgärder och aktiviteter utifrån
Revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018
G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Återrapportering av åtgärder och aktiviteter
utifrån revisorskollegiets granskning av hemlöshetsarbetet 2018, reviderad version
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§

143

Remiss från Miljödepartementet – Ordning och reda på avfallet,
STK-2021-139

TN-2021-460
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt Miljödepartementets promemoria Ordning och reda på avfallet
för yttrande. Promemorian innehåller förslag på ändringar i miljöbalken, avfallsförordningen
och miljöprövningsförordningen. Syftet med ändringarna är att förbättra avfallshanteringen.
Förändringarna ska dels ge tillsynsmyndigheter nya verktyg gentemot oseriösa aktörer inom
avfallsbranschen, dels underlätta resurshushållning när icke-förorenade massor hanteras.
Genom att införa undantag för viss hantering av schaktmassor – vilket EU:s avfallsdirektiv
tillåter – ska hanteringen av icke-förorenade massor underlättas utan att skyddet för
människors hälsa och miljön försämras.
Fastighets- och gatukontoret är positiva till förslagen vilka kommer underlätta för en
resurseffektiv hantering av icke-förorenade jordmassor, men efterfrågar förtydliganden i vissa
punkter.
Med anledning av ärendets brådskande natur föreslås att Tekniska nämnden beslutar att
förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Notering

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) deltar ej i beslutet, detta
med anledning av den korta svarstid som givits Tekniska nämnden.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med
förvaltningens förslag, samt att förklara paragrafen vara omedelbart justerad.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till
yttrande tillföra att det är nämndens uppfattning att de konsekvenser av lagförslagen som
medför ökade kostnader för byggprojekt bör utredas ytterligare.
Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå
Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på eget yrkande och finner att Tekniska nämnden
beslutat i enlighet med detta.
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Ordföranden ställer därefter Susanna Lundbergs (V) tilläggsyrkande mot eget yrkande om
avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Remiss från Miljödepartementet – Ordning och
reda på avfallet, STK-2021-139
Förslag till yttrande TN 210427 Remiss från Miljödepartementet – Ordning och
reda på avfallet, STK-2021-139
Följebrev till remiss från Miljödepartementet – Ordning och reda på avfallet, STK2021-139
Missiv till remiss från Miljödepartementet – Ordning och reda på avfallet,
M2021/00207
Promemoria – Ordning och reda på avfallet, M2021/00207
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§

144

Remiss från Miljödepartementet – Havet och människan (SOU
2020:83), STK-2021-294

TN-2021-658
Sammanfattning

Miljömålsberedningen fick av regeringen uppdrag att föreslå en strategi för förstärkt
åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser. Flera förslag
på ny och förändrad lagstiftning läggs fram, däribland en ny havsmiljölag samt förändringar i
miljöbalken och plan- och bygglagen. Därutöver ges förslag på åtgärder samt nya etappmål
inom miljösystemet. Med förslagen i denna strategi vill Miljömålberedningen skapa bättre
förutsättningar att nå miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård respektive
Ingen övergödning.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse - Remiss från Miljödepartementet - Havet och människan (SOU
2020:83), STK-2021-294
Förslag till yttrande TN 210427 Remiss från Miljödepartementet - Havet och
människan (SOU 2020:83), STK-2021-294
Följebrev till remiss från Miljödepartementet - Havet och människan (SOU
2020:83), STK-2021-294
Missiv till remiss från Miljödepartementet - Havet och människan (SOU 2020:83),
M2021/00092
Havet och människan (SOU 2020:83) volym 1
Havet och människan (SOU 2020:83) volym 2
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§

145

Remiss från Infrastrukturdepartementet – Motorfordonspooler –
på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22), STK2021-382

TN-2021-701
Sammanfattning

Infrastrukturdepartementet har skickat Motorfordonspooler - på väg mot ökad delning av motorfordon
(SOU 2020:22) till Malmö stad för synpunkter. Kommunstyrelsen har i sin tur överlämnat
betänkandet till Tekniska nämnden för yttrande. Svar ställs till Kommunstyrelsen som i sin
tur till Infrastrukturdepartementet avger samlat yttrande för stadens räkning.
Betänkandet redovisar förslag om hur motorfordonspooler ska kunna främjas så att de
kan bidra till omställningen till ett transporteffektivt samhälle.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att justera förvaltningens förslag till
yttrande, på det att följande mening tillförs under rubriken "Parkeringsplatser för
delningsfordon" (s. 2): ”Det är dock viktigt att de individer som av någon anledning inte kan
använda delningsfordon inte missgynnas vid sådan reservation av parkeringsplatser", samt att
med denna ändring avge yttrandet till Kommunstyrelsen.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå samtliga framställda
yrkanden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först eget yrkande mot Håkan Fäldts (M) yrkande och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Ordföranden ställer därefter eget yrkande mot Stefan Plaths (SD) yrkande om avslag på
detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 145a.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig
muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse 210427 Remiss från Infrastrukturdepartementet –
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22),
STK-2021-382
Förslag till yttrande 210427 Remiss från Infrastrukturdepartementet –
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22),
STK-2021-382
Följebrev till remiss från Infrastrukturdepartementet – Motorfordonspooler – på
väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22), STK-2021-382
Missiv till remiss från Infrastrukturdepartementet – Motorfordonspooler – på väg
mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22), I2020/02336
Motorfordonspooler – på väg mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22),
I2020/02336

bilaga § 145a
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-04-27
Ärende: TN-2021-701

Remiss från Infrastrukturdepartementet – Motorfordonspooler – på väg
mot ökad delning av motorfordon (SOU 2020:22), STK-2021-382
Bilpoolsutredningen föreslår att det införs en lag om motorfordonspooler, föreskrifter
om miljö- och säkerhetskrav för delningsfordon samt att kommuner ges möjlighet att
reservera parkeringsplatser för delningsfordon på allmän platsmark.
Sverigedemokraterna anser att motorfordonspooler inte behöver subventioneras
eftersom de automatiskt kommer att nå framgång om affärsmodellen fungerar.
När det gäller att reservera parkeringsplatser för delningsfordon genom lokala
trafikföreskrifter, så är det egentliga problemet bristen på parkeringsplatser. I stället
för att införa reserverade vip-parkeringar vill vi Sverigedemokrater satsa på att bygga
tillräckligt med parkeringsplatser för alla trafikslag.
Sverigedemokraterna stödjer inte den styrande minoritetens trafikpolitiska visioner
och därför yrkade vi på avslag i detta ärende.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

146

Remiss från Finansdepartementet – Boverkets rapport
Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader
(2020:13), STK-2021-343

TN-2021-868
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har översänt remiss från Finansdepartementets angående Boverkets
rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader (2020:13) för yttrande. Regeringen
har föreslagit att en ny lag om klimatdeklaration för byggnader ska träda i kraft 2022.
Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av
klimatdeklarationer efter 2022. Boverket föreslår att gränsvärden med maximalt utsläpp av
växthusgaser för uppförande av byggnader införs i reglerna 2027. Samma år föreslås även
utökade krav införas i reglerna om klimatdeklaration så att alla skeden av byggnadens
livscykel och fler delar av byggnaden ska redovisas, bland annat installationer. Gränsvärdet
avgränsas dock till att omfatta byggskedet.
I remissen efterfrågas särskilt synpunkter på förslaget till tidplan för införande av gränsvärden
och utvidgad klimatdeklaration.
Fastighets- och gatukontoret är positiva till förslagen om utökade deklarationer, gränsvärden
och tidplanen. Förvaltningen ser även att det finns potential att bredda regelverket till att
innefatta fler delar av bygg- och anläggningssektorn än enbart byggnader. Förvaltningen
hoppas även att förutsättningar ges för de initiativ (lokala eller inom branscher) som driver en
snabbare utveckling med skarpare reduktionstakt av växthusgaser än det utredningen föreslår.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunstyrelsen avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
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Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för
Stefan Plaths (SD) avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 146a.
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Remiss från Finansdepartementet – Boverkets
rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader (2020:13), STK2021-343
Förslag till yttrande TN 210427 Remiss från Finansdepartementet – Boverkets
rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader (2020:13), STK2021-343
Boverkets rapport Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader
(2020:13), Fi2020/02715
Följebrev till remiss från Finansdepartementet – Boverkets rapport Utveckling av
regler om klimatdeklaration av byggnader (2020:13), STK-2021-343
Missiv till remiss från Finansdepartementet – Boverkets rapport Utveckling av
regler om klimatdeklaration av byggnader (2020:13), STK-2021-343

bilaga § 146a
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Reservation
Tekniska nämnden 2021-04-27
Ärende: TN-2021-868

Remiss från Finansdepartementet – Boverkets rapport Utveckling av
regler om klimatdeklaration av byggnader (2020:13), STK-2021-343
I remissen föreslås att nya byggnaders klimatpåverkan ska redovisas i en
klimatdeklaration. Detta kommer att leda till ökade byggkostnader.
Sverigedemokraterna anser att det är oroväckande att förslaget leder till högre
byggkostnader och därför yrkade vi på avslag i detta ärende.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)
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§

147

Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om bättre
tillgänglighet till Malmös kanalsystem, STK-2021-97

TN-2021-339
Sammanfattning

Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) har i Kommunfullmäktige väckt motion om
bättre tillgänglighet till Malmös kanalsystem. I motionen föreslås att Kommunfullmäktige ska
besluta att uppdra åt Tekniska nämnden att utreda hur vattenkvaliteten kan höjas i Malmös
kanaler, hur kanalerna mer effektivt kan städas upp från nedskräpning, samt hur kanalerna
kan utnyttjas bättre i enlighet med motionens intentioner. Tekniska nämnden har att avge
yttrande över motionen.
Fastighets- och gatukontoret är medveten om vilka faktorer som påverkar vattenkvaliteten i
kanalen, samt vilka åtgärder som krävs för att förbättra densamma. Fastighets- och
gatukontoret planerar att inom ramen för sin verksamhet utföra delar av detta arbete under
de närmsta åren.
Fastighets- och gatukontoret arbetar kontinuerligt med att påverka nedskräpningen i staden.
Kanalens skötselentreprenör arbetar utifrån funktionskraven som gör gällande att kanalen ska
hållas fri från störande skräp. Kunskapsutbyte och omvärldsbevakning i syfte att förbättra
renhållning av kanalen sker löpande. I yttrandet exemplifieras några av de utredningar och
åtgärder som genomförts och genomförs. Förvaltningen anser därför inte att det finns behov
av vidare utredningar kring vattenrening, nedskräpning, aktivering och tillgängliggörande.
Många åtgärder kommer att genomföras vilka redan belysts i befintliga utredningar.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin
(C) om bättre tillgänglighet till Malmös kanalsystem, STK-2021-97
Förslag till yttrande TN 210427 Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin
(C) om bättre tillgänglighet till Malmös kanalsystem, STK-2021-97
Motion av Charlotte Bossen (C) och Kay Wictorin (C) om bättre tillgänglighet till
Malmös kanalsystem, STK-2021-97

28

§

148

Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda Sillabanans
rekonstruktion, STK-2021-302

TN-2021-800
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) har i Kommunfullmäktige väckt motion vari föreslås att
Kommunfullmäktige ska besluta att en rekonstruktion av den så kallade Sillabanan ska
utredas. Motionen har överlämnats till Tekniska nämnden för yttrande. Fastighets- och
gatukontoret föreslår att Tekniska nämnden avråder från detta med hänvisning till kostnader
och den barriäreffekt som riskerar att uppstå.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Kommunfullmäktige avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med
hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige avge
yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda yttrande,
föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
Sillabanans rekonstruktion, STK-2021-302
Förslag till yttrande TN 210427 Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda
Sillabanans rekonstruktion, STK-2021-302
Motion av Magnus Olsson (SD) om att utreda Sillabanans rekonstruktion, STK2021-302
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§

149

Motion av Anders Andersson (V) om att bygga en mobilitetsapp
för Malmö, STK-2020-1532

TN-2020-3625
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har bett Tekniska nämnden att yttra sig över motion av Anders
Andersson (V) med förslag om att bygga en mobilitetsapp för Malmö.
Fastighets- och gatukontoret menar att Tekniska nämnden redan har genomfört det som
motionsställaren önskar, detta i och med utredningsuppdraget om en mobilitetsapp som gavs
åt Fastighets- och gatukontoret i samband med beslut om budget för Tekniska nämndens
verksamhet under 2021.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att justera förvaltningens förslag till yttrande, på det att det i yttrandet förtydligas att det inte
förväntas att kommunen själv ska utveckla applikationen,
att med denna ändring avge yttrandet till Kommunfullmäktige, samt
att, med hänvisning till nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse
motionen vara besvarad.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av ordförande Andréas Schönström (S), att
Tekniska nämnden ska besluta att justera förvaltningens förslag till yttrande, på det att det i
yttrandet förtydligas att det inte förväntas att kommunen själv ska utveckla applikationen, att
med denna ändring avge yttrandet till Kommunfullmäktige, samt att, med hänvisning till
nämnda yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till Kommunfullmäktige
avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag, samt att, med hänvisning till nämnda
yttrande, föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med Håkan Fäldts (M) och eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Motion av Anders Andersson (V) om att bygga en
mobilitetsapp för Malmö, STK-2020-1532
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Förslag till yttrande TN 210427 Motion av Anders Andersson (V) om att bygga en
mobilitetsapp för Malmö, STK-2020-1532
Motion av Anders Andersson (V) om att bygga en mobilitetsapp för Malmö, STK2020-1532
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§

150

Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del av Lindängelunds
rekreationsområde och Malmö Botaniska trädgård) i Lockarp i
Malmö, Dp 5430

TN-2015-1663
Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utvecklingen av del av Lindängelund med sjö,
bullervall och anlagda parkytor med både ordnade och naturlika delar. Utvecklingen följer
den utformning och inriktning som beslutats av kommunstyrelsen år 2009. Planområdet
omfattar i huvudsak Millennieskogen och Landskapsparken.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att återremittera ärendet till
förvaltningen.
Håkan Fäldt (M) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att justera förvaltningens förslag till
yttrande, på det att första stycket utgår, samt att med denna ändring avge yttrandet till
Stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer först proposition på Stefan Plaths (SD) yrkande om återremittering och
finner att Tekniska nämnden beslutat att ärendet ska avgöras vid innevarande sammanträde.
Ordföranden ställer därefter eget yrkande mot Håkan Fäldts (M) yrkande och finner att
Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) återremitteringsyrkande.
Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M) och Karin Olsson (M) reserverar sig skriftligen
mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) yrkande. Se bilagd reservation, § 150a.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 21-04-27 Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del av
Lindängelund) (Dp 5430)
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Förslag till yttrande TN 21-04-27 Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl. (del av
Lindängelund) (Dp 5430)
Dp 5430 Följebrev samråd
Dp 5430 Planbeskrivning samråd
Dp 5430 Plankarta samråd
SBN 210218 §57a reservation SD

bilaga § 150a

Tekniska nämnden
33
2021-04-27

Reservation

§ 150 Detaljplan för del av Lockarp 44:1 m.fl, del av Lindängelunds
rekreationsområde och Malmö Botaniska trädgård
Nämnden har att yttra sig över en detaljplan som ska möjliggöra vidareutvecklingen
av Lindängelund med sjö, bullervall och anlagda parkytor.
Planområdet omfattar i huvudsak Millennieskogen och Landskapsparken som avses
bli attraktiva och bra besöksmål för invånare från hela Malmö och säkert även från
andra kommuner.
För att möjliggöra besök för alla dem som av olika skäl kan/vill/behöver ta sig till
området med bil, har Stadsbyggnadsnämnden i planförslaget anvisat mark för
parkering och åsatt denna yta beteckningen PARKERING.
I förslaget till yttrande föreslår Fastighets- och gatukontoret att denna markering ska
utgå vilket vi anser är helt orimligt. Vi är övertygade om att den föreslagna ytan för
parkering kommer att behövas, då det redan i dag är brist på parkeringsplatser så
snart något arrangemang sker inom området. Skulle parkeringsbehovet bli lägre om
ett antal år, kan man lätt ändra en parkeringsyta till park, det är svårare att göra tvärt
om.
Vi yrkar därför att Tekniska nämnden ska besluta att justera förvaltningens förslag
till yttrande, på det att första stycket utgår, samt att i övrigt avge yttrandet till
Stadsbyggnadsnämnden enligt förslaget.
Då vi inte får gehör för vårt yrkande anför vi härmed reservation.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson (M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Petter Naef (M)

Lena Hjalmarsson (M)
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§

151

Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde i Malmö, Pp
6053

TN-2021-389
Sammanfattning

Syftet med planprogrammet är att det skall utgöra en samlad målbild med tillhörande
strukturplan över hur Sofielunds verksamhetsområde ska utvecklas för att bäst stödja
Malmös fortsatta utveckling fram till år 2040.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att till Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att till
Stadsbyggnadsnämnden avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.
Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C), att Tekniska nämnden
ska besluta att i förvaltningens förslag till yttrande tillföra vad som framgår av Moderaternas
respektive Centerpartiets särskilda yttrande vid ärendets behandling i Stadsbyggnadsnämnden
den 26 mars 2021, § 90a, samt att med denna ändring avge yttrandet till
Stadsbyggnadsnämnden.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att i förvaltningens förslag till
yttrande tillföra vad som framgår av Sverigedemokraternas särskilda yttrande vid ärendets
behandling i Stadsbyggnadsnämnden den 26 mars 2021, § 90b, samt att med denna ändring
avge yttrandet till Stadsbyggnadsnämnden.
Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på samtliga framställda yrkanden, vart och ett för sig, och
finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg
(C) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) och Henrik
Malmbergs (C) yrkande.
Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån
för Stefan Plaths (SD) yrkande.
Beslutet skickas till

Stadsbyggnadsnämnden
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde
(Pp 6053)
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Förslag till yttrande TN 210427 Planprogram för Sofielunds verksamhetsområde
(Pp 6053)
Pp 6053 Bilaga till samrådshandling
Pp 6053 Följebrev till samrådshandlingar
Pp 6053 Planprogram samråd läsversion
Pp 6053 SBN 200326 §90a särskilt yttrande M och C
Pp 6053 SBN 200326 §90b särskilt yttrande MP
Pp 6053 SBN 210121 §20a särskilt yttrande SD
Pp 6053 SBN 210121 §20b särskilt yttrande MP
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§

152

Reviderade riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
färdtjänsten i Malmö stad

TN-2020-2563
Sammanfattning

Framtagande av förslag till regelverk för färdtjänst i Malmö stad har skett i samverkan mellan
Serviceförvaltningens enhet serviceresor och arbetsgrupp på Fastighets- och gatukontoret.
Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst ska antas av Kommunfullmäktige i Malmö.
Fastighets- och gatukontoret föreslår Tekniska nämnden att besluta att översända regelverket
till Centrala pensionärsrådet och Rådet för funktionshinderfrågor för yttrande, varefter
Tekniska nämnden för egen del kan ta ställning till förslag till regelverk, samt till rådens
synpunkter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att utan eget ställningstagande översända förslag till riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i
Malmö stad, samt tillämpningsanvisningar till desamma, till Centrala pensionärsrådet samt till
Rådet för funktionshinderfrågor för yttrande.
Beslutet skickas till

Centrala pensionärsrådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Beslutsunderlag









G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Reviderade riktlinjer och tillämpningsanvisningar för
färdtjänst i Malmö stad
Riktlinjer för färdtjänst i Malmö stad, förslag, med kommentarer
Riktlinjer för riksfärdtjänst i Malmö stad, förslag, med kommentarer
Tillämpningsanvisningar för färdtjänst och riksfärdtjänst i Malmö stad, förslag, med
kommentarer
Jämförelse riktlinjer 2020-04-19
Rapport Göteborg 2020-09-24 Tabell 6
Riktlinjer-for-fardtjanst-och-riksfardtjanst-i-malmo-stad-beslutade-2015-pdf-1
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§

153

Objektsgodkännande för projekt 2.7.1 (3415) Vändmöjlighet på
Södervärn för linje 141 och linje 146, Storstadspaketet

TN-2021-598
Sammanfattning

Inom ramen för kollektivtrafikobjekt MalmöExpressen-linje 2 i Ramavtal 8 – Storstad
Malmö, planeras utbyggnad av en utfart från Södervärns terminalyta till Spårvägsgatan.
Utfarten medför bland annat vändmöjlighet för bussar på regionbusslinje 141 och 146 så att
dessa kan få Södervärn som ändhållplats i Malmö. Investeringskostnaden uppgår till 2 500 tkr
brutto och 1 250 tkr netto. Driftskonsekvenserna för detta projekt är beräknat till 320 tkr
brutto och 180 tkr netto.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 2.7.1 (3415) Vändmöjlighet Södervärn om 2 500
tkr och driftkostnader om 320 tkr (brutto).
Särskilda yttranden

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 153a.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Objektsgodkännande för projekt 2.7.1 (3415)
Vändmöjlighet på Södervärn för linje 141 och linje 146, Storstadspaketet
Underlag Objektsgodkännande för projekt 2.7.1 (3415) Vändmöjlighet på
Södervärn för linje 141 och linje 146, Storstadspaketet

bilaga § 153a
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Särskilt yttrande

Tekniska Nämnden 2021-04-27
Ärende 16: Objektsgodkännande för projekt 2.7.1 (3415)
Vändmöjlighet på Södervärn för
linje 141 och linje 146, Storstadspaketet
TN-2021-598
Tekniska nämnden har beslutat om att godkänna investeringsutgift om 2 500 tkr för
en vändmöjlighet för bussar på Södervärns kollektivtrafikstation.
Då Södervärns station och området omkring inte utnyttjas till sin fulla potential, har vi
i Centerpartiet och Moderaterna efterlyst en höjd ambitionsnivå för området och en
exploatering som skulle kunna tillföra området och hela centrala Malmö nya värden.
Bland annat har vi i ett annat ärende föreslagit att Tekniska nämnden skall utlysa en
markanvisningstävling för Södervärn.
Då nu vändmöjligheten för bussar skall byggas, uppmanar vi fastighets- och
gatukontoret att ha kommande utvecklingsmöjligheter för området i åtanke så att
gjorda investeringar inte blir för kortsiktiga.

Håkan Fäldt (M)

Lars-Göran Jönsson
(M)

Karin Olsson (M)

Med instämmande av
Niclas Röhr (M)

Lena Hjalmarsson
(M)

Hedvig Listrup (C)

Henrik Malmberg
(C)
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§

154

Försäljning av del av fastigheten Arenan 2, projekt 7224

TN-2021-292
Sammanfattning

Ärendet avser försäljning av del av fastigheten Malmö Arenan 2 för uppförande av byggnad
innehållande kontor, lokaler och parkeringsgarage.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av fastigheten Malmö
Arenan 2,
att för egen del godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet,
att uppdra åt förvaltningen att komplettera ärendet med de detaljuppgifter som framkommit
vid Tekniska nämndens behandling av ärendet, då specifikt avseende omständigheter vid
fastställande av köpeskilling, samt
att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt godkännande av föreslaget köpeavtal.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att för egen del
godkänna upprättat förslag till köpeavtal för del av fastigheten Malmö Arenan 2, att för egen
del godkänna förslag till överenskommelse om social hållbarhet, att uppdra åt förvaltningen
att komplettera ärendet med de detaljuppgifter som framkommit vid Tekniska nämndens
behandling av ärendet, då specifikt avseende omständigheter vid fastställande av köpeskilling,
samt att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt godkännande av föreslaget köpeavtal.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (V) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget yrkande. Se
bilagd reservation, § 154a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Försäljning av del av fastigheten Arenan 2 projekt
7224 i Hyllie
Köpeavtal del av Arenan 2
Bilaga 2.1
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Ök om social hållbarhet del av Arenan 2
Nämndskarta del av Arenan 2
Information TN 210427 Försäljning av del av fastigheten Arenan 2, projekt 7224

bilaga § 154a
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Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 27 april 2021
ärende nr 17. Försäljning av del av fastigheten Arenan 2

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 60 000
kvm mark med intäkter motsvarande drygt 190 000 000 kronor.

Malmö 27 april 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

155

Objektsgodkännande för projekt 7224 Arenan 2

TN-2020-3247
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för projekt 7224 Arenan 2 i Hyllie.
Projektets syfte är att möjliggöra bebyggelse inom den sista delen av arenakvarteret i Hyllie
samt att färdigställa allmän platsmark inom projektområdet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 7224 Arenan 2 om 6,9 mnkr och driftkostnader
om 385 tkr (brutto).
Ajournering

Sammanträdet ajourneras för lunch mellan klockan 12.05 och klockan 12.35.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Objektsgodkännande för projekt 7224 Arenan 2
Underlag Objektsgodkännande för projekt 7224 Arenan 2
7224 Arenan 2, nämndskarta
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§

156

Objektsgodkännande för projekt 8059 Bunkeflostrand, Dp 5398

TN-2021-845
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för utbyggnad av gång- och cykelvägar samt
justering av korsning för att koppla samman detaljplan 5398 med intilliggande område, till en
beräknad bruttoutgift om 500 tkr.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 8059 Bunkeflostrand. Dp 5398, om 500 tkr och
driftkostnader om 35 tkr (brutto).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Objektsgodkännande för projekt 8059
Bunkeflostrand, Dp 5398
Underlag objektsgodkännande för projekt 8059 Bunkeflostrand, Dp 5398
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§

157

Exploateringsavtal avseende fastigheten Löjan 4

TN-2020-782
Sammanfattning

Exploateringsavtal avseende fastigheten Löjan 4 har tagits fram i syfte att reglera
genomförandet av detaljplan 5633. I avtalet regleras bland annat marköverföring och uttag av
gatukostnader.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal avseende fastigheten Löjan 4.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 2021-04-27 Exploateringsavtal avseende fastigheten Löjan 4
Exploateringsavtal avseende fastigheten Löjan 4
Bilagor till exploateringsavtal avseende fastigheten Löjan 4
Löjan 4 nämndskarta
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§

158

Exploateringsavtal avseende fastigheterna Toarp 2:14 m.fl. i
Oxie

TN-2019-1116
Sammanfattning

Detaljplan, Dp 5408, har upprättats för att möjliggöra 20–25 bostäder på fastigheterna Toarp
2:10, Toarp 2:13 samt Toarp 2:14. För att möjliggöra denna exploatering har ett
exploateringsavtal upprättats för att bland annat reglera gatukostnader för ny allmän
platsmark inom och i anslutning till detaljplaneområdet.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal avseende fastigheten Toarp 2:14 m.fl.
Särskilda yttranden

Lucas Karlsson (MP) anmäler ett särskilt yttrande till protokollet. Se bilagt yttrande, § 158a.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Exploateringsavtal för Toarp 214 m.fl. DP 5408
Exploateringsavtal Dp 5408 Toarp 2_14 m.fl
Toarp 2_14 m fl, Plankarta, bilaga 1.1
Toarp 2_14 m fl, Exploateringsområde, bilaga 1.5
Toarp 2_14 m fl, Området, bilaga 2.1
Toarp 2_14 m fl, Gatukostnadssammanställning, bilaga 3.2

bilaga § 158a
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Särskilt yttrande
Tekniska nämnden, 2021-04-27
Exploateringsavtal avseende Toarp 2:14 m.fl. i Oxie408
Diarienr: TN-2019-1116116
Exploateringen av jordbruksmarken fortsätter årligen. Ofta omvandlas Sveriges
bördigaste åkermark till småhusområden. I detta fallet är det 1,3 hektar som
försvinner. De senaste 10 åren har över 600 hektar åkermark försvunnit. Sedan
1990 har 1/4 av Malmös åkermark exploaterats. Samtidigt har Sveriges
självförsörningsgrad för livsmedel gått från 75% i början på 90-talet till 50%
idag.
Med tanke på klimatförändringarnas påverkan på stabiliteten i den globala
livsmedelsförsörjningen, vår växande befolkning, ökande nationalism och den
låga svenska självförsörningen så är det ohållbart att fortsätta så här.
För Miljöpartiet de gröna
_____________________________
Lucas Carlsson, tjänstgörande ersättare tekniska nämnden

Telefon: 040-23 46 00 Epost: malmo@mp.se
Adress: Drottningtorget 2a, 211 25 MALMÖ
www.mp.se/malmo
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§

159

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna
Makrillen 3 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035

TN-2018-3525
Sammanfattning

Ärendet avser förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna
Makrillen 3 och Hamnen 21:147. Reservationen ger möjlighet att utveckla cirka 5 000 m²
BTA för bostadsbyggnation.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation åt Norra Sundholmen i Malmö Ekonomisk
förening för del av fastigheterna Makrillen 3 och Hamnen 21:147, detta till och med 2023-0501.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Makrillen 3 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Makrillen 3 m fl
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§

160

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna
Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035

TN-2018-3563
Sammanfattning

Ärendet avser förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Skolan
1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147. Reservationen ger möjlighet att utveckla bostäder,
kontor, förskola och centrumfunktioner i utbyggnadsområdet Citadellsfogen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation åt Midroc Property Development AB för del av
fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147, detta till och med 2023-05-01.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138
G-Tjänsteskrivelse TN 190220 Markreservation inom del av fastigheterna Skolan 1,
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147
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§

161

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035

TN-2018-4491
Sammanfattning

Ärendet avser förlängning av markreservation för ett område inom del av fastigheterna
Hamnen 21:138 och Hamnen 21:14, detta för uppförande av ett parkeringshus inom
utbyggnadsområdet Citadellsfogen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation åt Malmö kommuns parkeringsaktiebolag för
del av fastigheterna Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147, detta till och med 2023-05-01.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Hamnen 21:138 m fl
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§

162

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna
Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035

TN-2018-4494
Sammanfattning

Ärendet avser förlängning av markreservation av ett område inom del av fastigheterna Skolan
1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 för huvudsakligen bostadsbyggnation. Reservationen
omfattar cirka 5 500 m² BTA för uppförande av hyreslägenheter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation åt Roth fastigheter AB för del av fastigheterna
Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147, detta till och med 2023-05-01.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Skolan 1, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Skolan 1 m fl
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§

163

Förlängning av markreservation inom del av fastigheterna
Makrillen 3, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra
hamnen, exploateringsprojekt 7035

TN-2018-4495
Sammanfattning

Ärendet avser förlängning av markreservation av två områden inom del av fastigheterna
Makrillen 3, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147. Reservationen ger möjlighet att utveckla
cirka 9 500 m² BTA för huvudsakligen bostadsbyggnation, varav cirka 5 500 m² BTA
planeras som bostadsrättslägenheter och cirka 4 000 m² BTA planeras som
bostadsrättslägenheter alternativt hyresrättslägenheter.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna förlängning av markreservation åt Wästbygg Projektutveckling AB för del av
fastigheterna Makrillen 3, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147, detta till och med 2023-0501.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Förlängning av markreservation inom del av
fastigheterna Makrillen 3, Hamnen 21:138 och Hamnen 21:147 i Västra hamnen,
exploateringsprojekt 7035
Nämndskarta del av Makrillen 3 m fl
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§

164

Markreservation för del av fastigheten Sunnanå 6:5, projekt
6210

TN-2021-847
Sammanfattning

Ärendet omfattar en markreservation till Pemasund AB om cirka 4 000 m2 tomtyta, för en ny
lager- och kontorsbyggnad på del av fastigheten Sunnanå 6:5 som Malmö stad äger men som
ligger i Burlövs kommun.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att Pemasund AB, fram till och med 2021-12-31, erhåller markreservation för
berörda delar av Burlöv Sunnanå 6:5.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Markreservation för del av fastigheten Sunnanå 6:5,
projekt 6655
Nämndskarta Burlöv del av Sunnanå 6:5
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§

165

Markreservation för fastigheten Skrållan 2 i Gyllins trädgård,
projekt 1038

TN-2021-815
Sammanfattning

Ärendet omfattar en markreservation till OBOS Mark AB för byggnation av cirka 14 radhus
på fastigheten Malmö Skrållan 2 i Gyllins trädgård.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna att OBOS Mark AB (org.nr 556070-7464), fram till och med 2021-1001, erhåller markreservation för fastigheten Malmö Skrållan 2.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Markreservation för fastigheten Skrållan 2 i Gyllins
trädgård
Skrållan 2 nämndskarta
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§

166

Markanvisningsavtal avseende fastigheten Cyklopet 2, projekt
7322

TN-2021-553
Sammanfattning

Ärendet omfattar markanvisningsavtal avseende fastigheten Malmö Cyklopet 2 för
uppförande av parkeringsanläggning med lokal i bottenplan.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal för fastigheten Malmö Cyklopet 2,
samt
att godkänna upprättat förslag till gemensam överenskommelse om social hållbarhet.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Markanvisningsavtal avseende fastigheten Cyklopet
2, projekt 7322 Söder om badhuset i Hyllie
Markanvisningsavtal Cyklopet 2 Hyllie
Gemensam överenskommelse om social hållbarhet
Cyklopet 2, nämndskarta
Cyklopet 2, avtalskarta

55

§

167

Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö Dagvattnet 3,
projekt 7346, Dp 5468

TN-2021-722
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Dagvattnet 3 i Hyllie upplåts med tomträtt för uppförande av
flerbostadshus.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till tomträttsavtal avseende fastigheten Malmö Dagvattnet 3,
samt
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om social hållbarhet.
Yrkanden

Håkan Fäldt (M) yrkar, med instämmande av Henrik Malmberg (C), att Tekniska nämnden
ska besluta att stryka hela stycket under punkt nummer 5, rubricerad "Boplats Syd", i
sidolöpare till tomträttsavtal, att med denna ändring godkänna upprättat förslag till
tomträttsavtal avseende fastigheten Malmö Dagvattnet 3, samt att godkänna upprättat förslag
till överenskommelse om social hållbarhet.
Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till tomträttsavtal avseende
fastigheten Malmö Dagvattnet 3, samt att godkänna upprättat förslag till överenskommelse
om social hållbarhet.
Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att Tekniska nämnden beslutat i
enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Håkan Fäldt (M), Lars-Göran Jönsson (M), Karin Olsson (M) och Henrik Malmberg (C)
reserverar sig muntligen mot beslutet till förmån för Håkan Fäldts (M) och Henrik
Malmbergs (C) yrkande.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Upplåtelse med tomträtt av fastigheten Malmö
Dagvattnet 3, projekt 7362
Dagvattnet 3, nämndskarta
Dagvattnet 3 tomträttsavtal
Dagvattnet 3 sidolöpare
Dagvattnet Ök om social hållbarhet
Bilaga Ök social hållbarhet Handlingsplan Dagvattnet 3
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§

168

Försäljning av fastigheten Malmö Sköterskan 1, projekt 1058
Sege Park

TN-2020-2056
Sammanfattning

Ärendet avser försäljning av fastigheten Malmö Sköterskan 1 i Sege Park för uppförande av
flerbostadshus.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende fastigheten Malmö Sköterskan 1, samt
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om social hållbarhet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till köpeavtal avseende
fastigheten Malmö Sköterskan 1, samt att godkänna upprättat förslag till överenskommelse
om social hållbarhet.
Stefan Plath (SD) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Stefan Plaths (SD) respektive Susanna Lundbergs (V)
yrkande om avslag på detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med
eget yrkande.
Reservationer

Stefan Plath (SD) och Anders Pripp (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stefan
Plaths (SD) avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 168a.
Susanna Lundberg (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 168b.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Försäljning av fastigheten Malmö Sköterskan 1,
projekt 1058 Sege Park
Sköterskan 1, nämndskarta
ByggVestas intresseanmälan
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Ök om social hållbarhet Sköterskan 1
Social handlingsplan
Köpeavtal, Sköterskan 1

bilaga § 168a
58

Reservation
Tekniska nämnden 2021-04-27
Ärende: TN-2020-2056

Försäljning av fastigheten Malmö Sköterskan 1, projekt 1058 Sege Park
Sverigedemokraterna reserverade sig sedan tidigare mot projektet Sege Park och
därför yrkade vi även på avslag i detta ärende.
Då vårt yrkande inte fått majoritet, reserverar vi oss mot detta beslut.

_______________________
Stefan Plath (SD)

____________________________
Anders Pripp (SD)

_______________________
Patrick Angelin (SD)

____________________________
Lars Hallberg (SD)

bilaga § 168b
59

Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 27 april 2021
ärende nr 31. Försäljning av fastigheten Malmö Sköterskan 1

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 60 000
kvm mark med intäkter motsvarande drygt 190 000 000 kronor..

Malmö 27 april 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

169

Försäljning av fastigheten Balpressen 3, projekt 3004

TN-2020-1117
Sammanfattning

Ärendet avser försäljning av fastigheten Balpressen 3 för byggnation av 10 småhus.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat köpeavtal avseende fastigheten Malmö Balpressen 3, samt
att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om social hållbarhet i projektet.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat köpeavtal avseende fastigheten
Malmö Balpressen 3, samt att godkänna upprättat förslag till överenskommelse om social
hållbarhet i projektet.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 169a.
Beslutsunderlag







G-Tjänsteskrivelse TN 2021-04-27 Försäljning av fastigheten Balpressen 3, projekt
3004
Köpeavtal Malmö Balpressen 3
Balpressen 3, nämndskarta
Överenskommelse om social hållbarhet Malmö Balpressen 3
Bilaga 1 Handlingsplan social hållbarhet Malmö Balpressen 3

bilaga § 169a
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Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 27 april 2021
ärende nr 32. Försäljning av fastigheten Balpressen 3

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 60 000
kvm mark med intäkter motsvarande drygt 190 000 000 kronor.

Malmö 27 april 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

170

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Plansvarven 1

TN-2020-4046
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Plansvarven 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till
Plansvarven AB, vilket bolag genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 34 890 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Plansvarven
1, samt
att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt godkännande av föreslaget köpeavtal.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att för egen del godkänna upprättat förslag till köpeavtal
för fastigheten Malmö Plansvarven 1, samt att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt
godkännande av föreslaget köpeavtal.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 170a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Plansvarven 1
Köpeavtal Plansvarven 1
bilaga Plansvarven_1
Plansvarven 1 nämndskarta

bilaga § 170a
63

Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 27 april 2021
ärende nr 33. Försäljning av fastigheten Malmö Plansvarven 1

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 60 000
kvm mark med intäkter motsvarande drygt 190 000 000 kronor..

Malmö 27 april 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

171

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Automatsvarven 3

TN-2020-3730
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Automatsvarven 3 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt
till Lesurak AB, vilket bolag genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 34 260 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö
Automatsvarven 3, samt
att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt godkännande av föreslaget köpeavtal.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att för egen del godkänna upprättat förslag till köpeavtal
för fastigheten Malmö Automatsvarven 3, samt att hos Kommunfullmäktige anhålla om
slutligt godkännande av föreslaget köpeavtal.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 171a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Automatsvarven 3
Köpeavtal Automatsvarven 3
bilaga Automatsvarven 3
Automatsvarven 3 nämndskarta

bilaga § 171a
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Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 27 april 2021
ärende nr 34. Försäljning av fastigheten Malmö Automatsvarven 3

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 60 000
kvm mark med intäkter motsvarande drygt 190 000 000 kronor..

Malmö 27 april 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

172

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Kaplanen 1

TN-2020-2604
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Kaplanen 1 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till
HSB Brf Kaplanen i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten
för en köpeskilling om 31 320 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Kaplanen 1,
samt
att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt godkännande av föreslaget köpeavtal.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att för egen del godkänna upprättat förslag till köpeavtal
för fastigheten Malmö Kaplanen 1, samt att hos Kommunfullmäktige anhålla om slutligt
godkännande av föreslaget köpeavtal.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 172a.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2021-04-27 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Kaplanen 1
Köpeavtal Kaplanen 1
Kaplanen 1 nämndskarta

bilaga § 172a
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Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 27 april 2021
ärende nr 35. Försäljning av fastigheten Malmö Kaplanen 1

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 60 000
kvm mark med intäkter motsvarande drygt 190 000 000 kronor.

Malmö 27 april 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

173

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Falster 5

TN-2020-2319
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Falster 5 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Sundet, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en köpeskilling
om 14 336 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Falster 5.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten
Malmö Falster 5.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 173a.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Falster 5
Köpeavtal Falster 5
Avtalsbilagor Falster 5
Falster 5 nämndskarta

bilaga § 173a
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Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 27 april 2021
ärende nr 36. Försäljning av fastigheten Malmö Falster 5

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 60 000
kvm mark med intäkter motsvarande drygt 190 000 000 kronor.

Malmö 27 april 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

174

Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö Ollonet 2

TN-2020-3389
Sammanfattning

Fastigheten Malmö Ollonet 2 ägs av Malmö kommun och är upplåten med tomträtt till Brf
Liljan i Malmö, vilken genom upprättat förslag till köpeavtal friköper tomträtten för en
köpeskilling om 4 873 000 kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten Malmö Ollonet 2.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) biträder förvaltningens beslutsförslag och yrkar därmed
att Tekniska nämnden ska besluta att godkänna upprättat förslag till köpeavtal för fastigheten
Malmö Ollonet 2.
Susanna Lundberg (V) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå ordförande Andréas
Schönströms (S) yrkande.
Beslutsgång

Ordföranden ställer eget yrkande mot Susanna Lundbergs (V) yrkande om avslag på
detsamma och finner att Tekniska nämnden beslutat i enlighet med eget yrkande.
Reservationer

Susanna Lundberg (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet till förmån för eget
avslagsyrkande. Se bilagd reservation, § 174a.
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse TN 2021-04-27 Försäljning (friköp) av fastigheten Malmö
Ollonet 2
Köpeavtal Ollonet 2
Ollonet 2 nämndskarta

bilaga § 174a
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Vänsterpartiet Malmö

Stoppa utförsäljningarna
Reservation
Tekniska nämnden 27 april 2021
ärende nr 37. Försäljning av fastigheten Malmö Ollonet 2

Vår mark är en ändlig resurs. Vänsterpartiet motsätter sig av principiella skäl att Malmö Stads
gemensamma egendom säljs ut och därmed blir en handelsvara.
Vår uppfattning är att upplåtelse med tomträtt ska vara det normala, det ger en stabil
framtida inkomst istället för en tillfällig intäkt vid försäljningen.
Vår gemensamt ägda mark är viktig för stadens framtida planering. Genom att kommunen
äger mark ges rådighet över stadens utveckling ur alla aspekter.
Vid dagens sammanträde i Tekniska nämnden genomförs försäljningar om över 60 000
kvm mark med intäkter motsvarande drygt 190 000 000 kronor.

Malmö 27 april 2021
Susanna Lundberg
med instämmande av
Mats Billberg Johansson

Vänsterpartiet Malmö
malmo@vansterpartiet.se
www.vmalmo.se
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§

175

Tilläggsavtal till tomträttsavtal och överenskommelse om
fastighetsreglering avseende fastigheten Malmö Oxievång 2

TN-2020-608
Sammanfattning

Tomträtten avseende fastigheten Malmö Oxievång 2 behöver inskränkas med viss yta med
anledning av att detaljplanen anger att den aktuella ytan utgör allmän plats. Ytan ska
fastighetsregleras till fastigheten Malmö Oxie 2:13.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslaget tillägg till tomträttsavtal avseende fastigheten Malmö Oxievång 2,
samt
att godkänna föreslagen överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten
Malmö Oxievång 2 och fastigheten Malmö Oxie 2:13.
Beslutsunderlag








G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Tilläggsavtal till tomträttsavtal och
överenskommelse om fastighetsreglering avseende fastigheten Malmö Oxievång 2
Tilläggsavtal inskränkning tomträtt Malmö Oxievång 2
Nämndskarta Malmö Oxievång 2
Bilaga 2.1 tilläggsavtal inskränkning tomträtt Malmö Oxievång 2
Överenskommelse om fastighetsreglering Malmö Oxievång 2 och Malmö Oxie 2:13
Bilaga 2.1 överenskommelse fastighetsreglering
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§

176

Tilläggsavtal till tomträttsavtal avseende fastigheten Malmö
Teknikern 2

TN-2021-380
Sammanfattning

Tilläggsavtal till tomträttsavtalet för fastigheten Malmö Teknikern 2 har tagits fram i syfte att
reglera den utökning av tomträtten som tomträttshavaren önskat med anledning av att ny
detaljplan möjliggör ytterligare byggnation.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna föreslaget tillägg till tomträttsavtal för fastigheten Malmö Teknikern 2.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Tillägg till tomträttsavtal avseende fastigheten
Malmö Teknikern 2
Tilläggsavtal Teknikern 2
Bilaga Teknikern 2
Teknikern 2 nämndskarta
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§

177

Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2021

TN-2021-843
Sammanfattning

Under 2021 ska 43 småhus med tioåriga avgäldsperioder avgäldsregleras. Tekniska nämnden
föreslås besluta om samma principer för beräkning av avgäldsunderlag och avgäldsränta som
tillämpats sedan 2009.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avgäldsunderlaget ska utgöra 65 procent av det Skatteverket fastställda
marktaxeringsvärdet för 2021, utom i fall där tomträttshavaren svarat för
anläggningskostnader för gemensam kvartersmark där avgäldsunderlaget ska utgöra 52
procent av marktaxeringsvärdet, samt
att avgäldsräntan ska bestämmas till 3 procent för tioåriga avgäldsperioder.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Reglering av tomträttsavgälder för småhus 2021
Lista för avgäldsreglering av tomträtter för småhus 2021
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§

178

Reglering av tomträttsavgälder för flerfamiljshus

TN-2021-844
Sammanfattning

Ärendet avser förslag om nya avgälder för tomträtter upplåtna för flerbostadshus, att gälla
från och med 2023, samt förslag om att bibehålla avgälder för tomträtter som fungerar som
komplement till motsvarande tomträtter upplåtna för flerbostadshus vilka är avsedda för
bland annat parkeringsändamål.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att tomträttsavgälderna för nästkommande avgäldsperiod ska bestämmas till de belopp som
angivits för berörda tomträtter för flerbostadshus i bilagd förteckning,
att tomträttsavgälderna för nästkommande avgäldsperiod ska kvarstå oförändrade för
berörda tomträtter för parkeringsändamål i bilagd förteckning, samt
att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att träffa överenskommelse med i bifogad
förteckning angivna tomträttshavare, om dessa anför synpunkter på föreslagen avgäld som är
av sådan art att det bör påverka avgäldsberäkningen och i den mån det är skäligt till gällande
praxis.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Reglering av tomträttsavgälder för flerfamiljshus
Lista för avgäldsreglering flerbostadshus
Lista för avgäldsreglering flerbostadshus parkering
Nämndskartor tomträtter flerbostadshus
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§

179

Objektsgodkännande för projekt 9473 Badplats Kalkbrottssjön
Klagshamn

TN-2021-922
Sammanfattning

Ärendet avser ansökan om objektsgodkännande för anläggande av badplats med tillhörande
hopptorn vid Kalkbrottssjön i Klagshamn, till en beräknad bruttoutgift om 2 730 tkr.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna investeringsutgift för projekt 9473 Badplats Kalkbrottssjön Klagshamn om
2 730 tkr och driftskostnader om 295 tkr (brutto).
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Objektsgodkännande för projekt 9473 Badplats
Kalkbrottssjön Klagshamn
Underlag objektsgodkännande projekt 9473 Badplats Kalkbrottssjön Klagshamn
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§

180

Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av
gångar i Malmös parker

TN-2021-617
Sammanfattning

Stefan Plath (SD) har vid Tekniska nämndens sammanträde den 23 mars 2021 väckt initiativ
om underhåll av gångar i Malmös parker. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att uppdra åt fastighets- och gatukontoret att göra en grundlig översyn av skicket på
Malmös stadsparkers gångar liksom redovisa detta för nämnden, samt att uppdra åt
Fastighets- och gatukontoret att presentera en åtgärdsplan för hur gångarna i Malmös parker
kan bevaras i gott skick även vid påfrestande slitage och omständigheter.
Tekniska nämnden beslutade vid sammanträdet ifråga, § 130, att överlämna ärendet till
Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning. Tekniska nämndens arbetsutskott har i sin
tur behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 8 april 2021, § 47.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att, med hänvisning till det som framkommit i ärendet avseende befintligt underhållsarbete,
anse initiativet vara besvarat.
Beslutsunderlag






G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om
underhåll av gångar i Malmös parker
Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av gångar i Malmös parker
§130 TN 210323 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av gångar
i Malmös parker
§47 TNAU 210408 Nämndinitiativ från Sverigedemokraterna om underhåll av
gångar i Malmös parker
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§

181

Efterskänkning av samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig
plats, kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och
uteserveringar, med anledning av covid-19

TN-2020-2855
Sammanfattning

Ärendet avser efterskänkning av samtliga avgifter enligt taxa för upplåtelse av offentlig plats,
kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar, för perioden januari–oktober
2021, detta med anledning av covid-19. Beräknad kostnad/utebliven intäkt för denna åtgärd
uppgår till 14 200 000 kr.
Fastighets- och gatukontoret har berett ärendet för beslut i Tekniska nämnden i enlighet med
Tekniska nämndens arbetsutskotts beslut § 48, 2021-04-08.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att för egen del efterskänka samtliga avgifter enligt taxa för upplåtelse av offentlig plats,
kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar, för perioden januari–oktober
2021, detta till en uppskattad kostnad/utebliven intäkt om 14 200 000 kr,
att överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för slutligt godkännande, samt
att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att beakta och föreslå finansiering av de
ekonomiska konsekvenserna inom Tekniska nämndens ramar i kommande utfallsprognoser
för 2021.
Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse TN 210427 Efterskänkning av samtliga avgifter för upplåtelse av
offentlig plats, kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar, med
anledning av covid-19
§48 TNAU 210408 Efterskänkning av samtliga avgifter för upplåtelse av offentlig
plats, kategori 1 – byggnader, försäljningsplatser och uteserveringar för perioden
januari–oktober 2021
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§

182

Avgift för Malmö stads medlemskap i Malmö Citysamverkan,
ideell förening, 2021–2022

TN-2021-826
Sammanfattning

För att föreningar/organisationer ska kunna erhålla verksamhetsersättning för samverkan
åläggs dessa att revidera sina stadgar. Tekniska nämnden har även att utse representant till
årsmötet i respektive förening.
Malmö Citysamverkan är en icke vinstdrivande ideell förening som ägs i tre lika delar av
handel och övrigt näringsliv, fastighetsägare och Malmö stad. De tre ägarparterna bidrar med
en lika stor medlemsavgift varje år som också är grunden till att finansiera Malmö
Citysamverkans kansli. Medlemsavgiften för 2021 är 1,77 miljoner kronor.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anslå ett belopp om 1,77 mkr årligen under åren 2021–2022 till Malmö Citysamverkan,
ideell förening, som avgift för stadens medlemskap i föreningen, då förutsatt att föreningen
vidtagit erforderliga stadgeförändringar, samt
att uppdra åt Tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant för Tekniska nämndens
räkning vid årsstämma i Malmö Citysamverkan, ideell förening, under 2022.
Beslutet skickas till

Malmö Citysamverkan, ideell förening
Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse 210427 - Avgift för Malmö stads medlemskap i Malmö
Citysamverkan, ideell förening 2021-2022
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§

183

Avgift för Malmö stads medlemskap i På Limhamn, ekonomisk
förening, 2021–2022

TN-2021-885
Sammanfattning

För att föreningar/organisationer ska kunna erhålla verksamhetsersättning för samverkan
åläggs dessa att revidera sina stadgar. Tekniska nämnden har även att utse representant till
årsmötet i respektive förening.
På Limhamn är en icke vinstdrivande samarbetsförening som arbetar med lokal samverkan
och utveckling. Malmö stad har de senaste åren erlagt en medlemsavgift på 400 000 kronor
årligen.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att anslå ett belopp om 400 000 kronor årligen under åren 2021–2022 till På Limhamn,
ekonomisk förening, som avgift för stadens medlemskap i föreningen, då under
förutsättning att justerat stämmoprotokoll och stadgar insänts till Fastighets- och
gatukontoret, samt
att uppdra åt Tekniska nämndens arbetsutskott att utse representant för Tekniska nämnden
räkning till årsstämma i På Limhamn, ekonomisk förening, under 2022.
Beslutet skickas till

På Limhamn, ekonomisk förening
Beslutsunderlag





G-Tjänsteskrivelse 210427 - Avgift för Malmö stads medlemskap i På Limhamn,
ekonomiska förening
Bilaga 210427 Stadgar för På Limhamn ek_för
Bilaga 210427 Protokoll PåLimhamn Stämma 2021
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§

184

Utökad avgift för Malmö stads medlemskap i På Limhamn,
ekonomisk förening, 2021–2022

TN-2020-3971
Sammanfattning

Ansökan har inkommit till Tekniska nämnden från På Limhamn, ekonomisk förening, om
utökat stöd till föreningen, detta i form av en föreslagning ökning av
stadens medlemsavgift om 250 000 kronor årligen under perioden 2021–2022.
Fastighets- och gatukontoret överlämnar ärendet i sin helhet till Tekniska nämnden utan eget
beslutsförslag.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att avslå föreliggande ansökan, detta med hänvisning till att stadens bidrag till föreningen,
utöver dess ordinarie medlemsavgift, ska ske efter ansökan om delfinansiering av specifik
åtgärd och/eller specifikt projekt.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att avslå
föreliggande ansökan, detta med hänvisning till att stadens bidrag till föreningen, utöver dess
ordinarie medlemsavgift, ska ske efter ansökan om delfinansiering av specifik åtgärd och/eller
specifikt projekt.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
Beslutet skickas till

På Limhamn, ekonomisk förening
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse 210427 - Utökad avgift för Malmöstads medlemskap i På
Limhamn, ekonomisk förening 2021-2022
Ansökan om utökad avgift för Malmö stads medlemskap i föreningen På Limhamn
2021–2025
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§

185

Verksamhetsstöd till BID Möllevången 2021–2022

TN-2021-825
Sammanfattning

För att föreningar/organisationer ska kunna erhålla verksamhetsersättning för samverkan
åläggs de att revidera sina stadgar samt att Tekniska nämnden utser en representant till
årsmötet.
Tekniska nämnden har under flera år gett stöd till BID Möllevången för det övergripande
arbete kring bland annat samverkan och utveckling de genomför i området Möllevången.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till Fastighets- och gatukontoret för vidare handläggning, då
specifikt avseende inhämtande av årsredovisning från föregående verksamhetsår, underlag på
att stämma i föreningen hållits, samt underlag på att Tekniska nämnden, för stadens räkning,
utsetts till medlem i föreningen med erforderlig representations- och deltaganderätt vid
föreningens årsstämma.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att återremittera
ärendet till Fastighets- och gatukontoret för vidare handläggning, då specifikt avseende
inhämtande av årsredovisning från föregående verksamhetsår, underlag på att stämma i
föreningen hållits, samt underlag på att Tekniska nämnden, för stadens räkning, utsetts till
medlem i föreningen med erforderlig representations- och deltaganderätt vid föreningens
årsstämma.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse 210427 - Verksamhetsstöd till BID Möllevången
Bilaga 210427 - Beslut fråm BID Möllevången
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§

186

Verksamhetsstöd till BID Sofielund 2021–2022

TN-2021-746
Sammanfattning

För att föreningar/organisationer ska kunna erhålla verksamhetsersättning för samverkan
åläggs de att revidera sina stadgar samt att Tekniska nämnden utser en representant till
årsmötet.
Tekniska nämnden har under flera år gett stöd till BID Sofielund för det övergripande arbete
kring bland annat samverkan och utveckling de genomför i området Sofielund.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att återremittera ärendet till Fastighets- och gatukontoret för vidare handläggning, då
specifikt avseende inhämtande av årsredovisning från föregående verksamhetsår, underlag på
att stämma i föreningen hållits, samt underlag på att Tekniska nämnden, för stadens räkning,
utsetts till medlem i föreningen med erforderlig representations- och deltaganderätt vid
föreningens årsstämma.
Yrkanden

Ordförande Andréas Schönström (S) yrkar att Tekniska nämnden ska besluta att återremittera
ärendet till Fastighets- och gatukontoret för vidare handläggning, då specifikt avseende
inhämtande av årsredovisning från föregående verksamhetsår, underlag på att stämma i
föreningen hållits, samt underlag på att Tekniska nämnden, för stadens räkning, utsetts till
medlem i föreningen med erforderlig representations- och deltaganderätt vid föreningens
årsstämma.
Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att Tekniska
nämnden beslutat i enlighet med detta.
Beslutsunderlag




G-Tjänsteskrivelse 210427 - Verksamhetsstöd till BID Sofielund 2021-2022
Bilaga 210427 - beslut från BID Sofielund
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§

187

Redovisning av delegerade beslut/anmälningsärenden –
Tekniska nämnden 2021

TN-2021-99
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att godkänna genomförd redovisning av delegationsbeslut.
Beslutsunderlag















Protokoll TNPr 210316
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-03-24
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-03-29
Protokoll TNPr 210406
Protokoll TNPr 210409
Vidaredelegering trafikärenden, bilaga, 2021-04-12
Vidaredelegering trafikärenden, bilaga, 2020-09-01
Protokoll Delegation för trafikärenden 2021-04-14
Anmälan om beslut enligt delegation för trafikärenden gällande vidaredelegering för
trafikärenden 2021-03-08– 2021-04-13
Anmälan av delegationsbeslut Fastighets- och gatukontoret mars 2021
Protokoll TNPr 210416
Protokoll TNAU 210408
Protokoll TRU 210408
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§

188

Anmälan av till Tekniska nämnden inkomna skrivelser och
beslut 2021

TN-2021-109
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Beslutsunderlag





















ASN 210325 §106 Bilaga 1 - Överenskommelse om arbetsmarknadsanställningar
ASN 210325 §106 G-Tjänsteskrivelse Överenskommelse om
arbetsmarknadsanställningar mellan arbetsmarknads- och socialnämnden och övriga
nämnder utifrån beslut i kommunfullmäktige
ASN 210325 §106 Överenskommelse om arbetsmarknadsanställningar mellan
arbetsmarknads- och socialnämnden och övriga nämnder utifrån beslut i
kommunfullmäktige
ASN 210325 §114 G-Tjänsteskrivelse ASN 210325 Rapport om kartläggning av
hemlöshet och insatser mot hemlöshet
ASN 210325 §114 Kartläggning av hemlöshet och insatser för hemlösa 2020
ASN 210325 §114 Rapport om hemlöshet och insatser mot hemlöshet 2020
KF 210204 §67 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Markavtal beträffande E.ON_s
elledningar och nätstationer
KF 210304 §67 Markavtal beträffande E.ONs elledningar och nätstationer
KF 210304 §68 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Markavtal beträffande E.ON_s
fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar
KF 210304 §68 Markavtal beträffande E.ONs fjärrkyla- och fjärrvärmeledningar
KF 210304 §69 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Redovisning av uppdrag budget
2019 - Tekniska nämnden
KF 210304 §69 Redovisning av uppdrag budget 2019 – Tekniska nämnden ges i
uppdrag att utreda möjliga supercykelstråk
KF 210304 §72 Detaljplan för del av fastigheten Hamnen 22-164 m.fl. (Norra
hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö, Dp 5625
KF 210304 §72 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210208 Detaljplan för del av fastigheten
Hamnen 22-164 m.fl. (Norra hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö, Dp 5625
KF 210304 §73 Bemyndigande till Tekniska nämnden att med tomträtt upplåta
fastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346
KF 210304 §73 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Bemyndigande till Tekniska
nämnden att med tomträtt upplåta fastigheten Dagvattnet 3 i Hyllie, projekt 7346
KF 210304 §75 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Objektsgodkännande från
Tekniska nämnden för projekt 5341 Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615
KF 210304 §75 Objektsgodkännande från Tekniska nämnden för projekt 5341
Gottorps allé, etapp 2, Dp 5615
KF 210304 §76 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210201 Objektsgodkännande från
Tekniska nämnden för projekt 7020 Härbärget, Hyllie, Dp 5589
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KF 210304 §76 Objektsgodkännande från Tekniska nämnden för projekt 7020
Härbärget, Hyllie, Dp 5589
KF 210304 §77 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Objektsgodkännande från
Tekniska nämnden för projekt 3007 Södra och Mellersta Holma
KF 210304 §77 Objektsgodkännande från Tekniska nämnden för projekt 3007
Södra och Mellersta Holma, samt del av projekt 3380, Storstadspaketet, Dp 5546
och Dp 5588
KF 210304 §81 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210125 Motion från Anders Andersson
(V) om att Malmö stad i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
KF 210304 §81 Motion från Anders Andersson (V) om att Malmö stad i huvudsak
ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten
KF 210304 §82 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av John Roslund (M) om
trafiksäkerhet för cyklister
KF 210304 §82 Motion av John Roslund (M) om trafiksäkerhet för cyklister
KF 210304 §84 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av Helena Grahn (M)
och Tony Rahm (M) om flytande oaser
KF 210304 §84 Motion av Helena Grahn (M) och Tony Rahm (M) om flytande
oaser
KF 210304 §85 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210118 Motion av John Roslund (M)
och Tony Rahm (M) om veteranmonument i Malmö
KF 210304 §85 Motion av John Roslund (M) och Tony Rahm (M) om
veteranmonument i Malmö
KF 210304 §86 Tjänsteskrivelse Valförslag och avsägelser
KF 210304 §86 Valförslag och avsägelser
KF 210331 §100 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Riktlinjer och omorganisering
gällande IT, digtalisering och systemförvaltning
KF 210331 §100 Riktlinjer för IT och digitalisering
KF 210331 §100 Riktlinjer och omorganisering gällande IT, digitalisering och
systemförvaltning
KF 210331 §101 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Återrapportering uppdrag
budget 2020 - Mobilitet Malmö, parkeringshus till mobilitetshus
KF 210331 §101 Rapport budgetuppdrag 2020 Mobilitet Malmö
KF 210331 §101 Återrapportering uppdrag budget 2020 – Mobilitet Malmö,
parkeringshus till mobilitetshus
KF 210331 §106 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210222 Motion av Stefana Hoti (MP)
om biologisk mångfald i grönområden och vattenmiljöer
KF 210331 §106 Motion av Stefana Hoti (MP) om biologisk mångfald i
grönområden och vattenmiljöer
KF 210331 §110 Tjänsteskrivelse Valförslag och avsägelser
KF 210331 §110 Valförslag och avsägelser
KF 210331 §97 Bemyndigande till Kommunstyrelsen med anledning av den nya
pandemilagen
KF 210331 §97 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210308 Bemyndigande till
Kommunstyrelsen med anledning av den nya pandemilagen
KS 210310 §69 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210301 Remiss från Mijödepartementet genomförande av EUs engångsplastdirektiv
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KS 210310 §69 Kommunstyrelsens yttrande
KS 210310 §69 Remiss från Miljödepartementet - Genomförande av EUs
engångsplastdirektivet och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning
KS 210310 §81 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210308 Nämndsinitiativ om
hyreslättnader hos stadsfastigheter
KS 210310 §81 Nämndinitiativ om hyreslättnader hos Stadsfastigheter
KSAU 210308 §10 G-Tjänsteskrivelse Remiss - Energimarknadsinspektionens
rapport Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian
KSAU 210308 §10 Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian
KSAU 210308 §10 Yttrande Remiss - Energimarknadsinspektionens rapport
Kapacitetsutmaningen i elnäten samt promemorian
KSAU 210308 §114 Ansökan om medel till SVT Sommarlov 2021
KSAU 210308 §114 G-Tjänsteskrivelse Ansökan om medel till SVT Sommarlov
2021
KSAU 210315 §131 Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande
KSAU 210315 §131 Samrådsremiss för anläggning av ny stambana HässleholmLund i Skåne län
KSAU 210319 §129 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210315 Remiss från
Miljödepartementet – Ett producentansvar för textil (SOU 2020-72)
KSAU 210319 §129 Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande
KSAU 210319 §129 Remiss från Miljödepartementet - Ett producentansvar för
textil (SOU 2020-72)
KSAU 210322 §142 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210322 Åtgärdsprogrammet för
havsmiljön Årlig rapportering 2020 av ÅPH 23
KSAU 210322 §142 Åtgärdsprogrammet för havsmiljön Årlig rapportering 2020 av
ÅPH 23
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Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att
införa en 30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för
boende i fastigheter byggda med parkeringsnorm

TN-2021-1015
Sammanfattning

Andréas Schönström (S) och Håkan Linné (L) har vid Tekniska nämndens sammanträde den
27 april väckt initiativ om att införa en 30-dagars övergångstaxa för gatuparkering för boende
i fastigheter byggda med parkeringsnorm. I initiativet föreslås att Tekniska nämnden ska
besluta att uppdra åt Fastighets- och gatukontoret att skyndsamt ta fram förslag på en taxa
som under en tvåårig övergångsperiod ska kunna erbjudas de boende i fastigheter med pnorm, i områden som reglerats med boendeparkering från januari 2021 och framåt.
Beslut

Tekniska nämnden beslutar
att överlämna ärendet till Tekniska nämndens arbetsutskott för beredning.
Beslutsunderlag



Nämndinitiativ från Socialdemokraterna och Liberalerna om att införa en 30-dagars
övergångstaxa för gatuparkering för boende i fastigheter byggda med
parkeringsnorm

